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รายละเอียดหลกัสตูร 
หลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 

หลกัสตูรใหม่ พ.ศ.2558 
 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา          มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะนิตศิาสตร ์  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1. ช่ือหลกัสตูรและรหสั 
ภาษาไทย  :   หลกัสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
ภาษาองักฤษ :   Master of Laws Program  
                                   

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ (ไทย)        : นิตศิาสตรมหาบณัฑติ  
ชื่อยอ่  (ไทย)          : น.ม.  
ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ)   : Master of Laws  
ชื่อยอ่  (องักฤษ)              : LL.M.  

 
3.วิชาเอก (ถ้ามี) 

- กลุ่มวชิากฎหมายตลาดทุน การเงนิ และภาษ ี 
- กลุ่มวชิากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสาร                                      

 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 

36 หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 
5.1 รปูแบบ  
     เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท รวมระยะเวลาเรยีนทัง้สิน้ 2 ปี  
5.2 ภาษาท่ีใช้  
     จดัการเรยีนการสอนเป็นภาษาไทยเอกสารประกอบการเรยีนการสอนและต าราเป็นภาษาไทย

และภาษาองักฤษ 
5.3 การรบัเข้าศึกษา  
     รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย  
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
       เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  
      ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  

6. สถานภาพของหลกัสตูร และการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร  
- เป็นหลกัสตูรใหมพ่.ศ.2558  
- คณะกรรมการวพิากษ์หลกัสตูร ใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2557 

          - สภาวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยพจิารณากลัน่กรองและใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรใน    
             การประชุมครัง้ที ่ 2 /2558 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2558 และครัง้ที ่4/2558 เมือ่วนัที ่ 
             8 มถุินายน 2558 
 - สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที ่2/2558 (309) เมือ่วนัที ่ 
            29 เมษายน 2558 และครัง้ที ่3/2558 (310) เมือ่วนัที ่24 มถุินายน 2558 

- เปิดสอนภาคตน้ปีการศกึษา 2558 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษา ในปีการศกึษา 2559 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา  

 ทนายความ  
 ทีป่รกึษากฎหมาย  
 ขา้ราชการ  
 พนกังานบรษิทัเอกชน 
 ผูป้ระกอบการ 
 วชิาชพีอสิระ 
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10.     สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 

11.     สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ   
   ความได้เปรยีบในเชงิธุรกจิ มาจากการมคีวามรอบรูเ้รื่องกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การเปิดเสรทีางการค้าที่ท าให้เกดิการแข่งขนัและเพิม่โอกาสการประกอบอาชพีทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ ประเทศไทยมคีวามพยายามในการทีจ่ะก้าวสู่การเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิแห่ง
ภมูภิาค ดว้ยเหตุนี้จงึไดมุ้่งเน้นหลกัสูตรกฎหมายธุรกจิ ทีส่อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคม
โดยให้นักศกึษาไดม้ปีระสบการณ์จรงิจากเหล่าคณาจารย์ และนักกฎหมายมอือาชพี เพื่อสรา้ง
นิตศิาสตรบณัฑติยคุใหม ่ทีม่ที ัง้ความรูแ้ละคุณธรรม พรอ้มปรบัตวัไดท้นักบัโลกยคุสารสนเทศ 
 
11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  การสื่อสารที่ไรพ้รมแดนและระบบคมนาคมที่ทนัสมยัท าให้ทัว่ทุกมุมโลกเชื่อมโยงถงึ 
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเรว็ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ ท าให้โลกเป็น
สงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างปัญญา บุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทยจงึต้องได้รบัการ
พฒันาใหม้ปัีญญารอบรูต้ระหนกัเท่าทนัสถานการณ์ มภีาวะผูน้ า และมคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 
12.1   การพฒันาหลกัสตูร 

    หลกัสตูรตอ้งมกีารพฒันาปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมที่
เปลีย่นแปลงไป โดยจะต้องมกีารพฒันาหลกัสูตรให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนี้นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากหลกัสูตรน้ีจะมัน่ใจไดว้่าจะจบการศกึษา
ตามความต้องการของตลาด โดยนักศึกษาสามารถเลอืกที่จะประกอบอาชพีได้ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน  
12.2 ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

   จากวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั ปรชัญาและปณธิานของมหาวทิยาลยัทีจ่ะพฒันาบณัฑติ
ทีม่คีุณธรรมและคุณภาพ และพนัธกจิทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่ลีกัษณะพงึประสงคต์ามอตัลกัษณ์ของ          
มหาวทิยาลยั (Business SMART ) ใฝ่รู ้พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมภีาพลกัษณ์ทางธุรกจิ          
ระดบัสากล สถาบนัจะต้องผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพและมาตรฐานทัง้ทางวชิาการและทางปฏบิตัิ
เพื่อใหน้กัศกึษาทีจ่บจากสถาบนัเป็นทีต่อ้งการของสงัคมและตลาดแรงงาน 
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13. ความสมัพนัธ ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั                            
ไมม่ ี

 

หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
1.1 ปรชัญาของหลกัสูตร  

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิตเป็นหลกัสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรยีนให้มคีวามรู้ ความ
เชี่ยวชาญในทางกฎหมายเฉพาะด้าน ทัง้ในทางทฤษฎแีละในทางปฏบิตั ิให้ผูส้ าเรจ็การศกึษารูเ้ท่าทนั
สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรยีน การสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ การวิจยั ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ น าความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสทิธภิาพรวมถงึการรบัใชส้งัคมไดอ้ยา่งมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

1.2 ความส าคญัของหลกัสตูร 
หลกัสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติเป็นหลกัสูตรทีม่คีวามทนัสมยั  มกีลุ่มวชิาทีต่รงกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ กลุ่มวชิากฎหมายว่าด้วยตลาดทุน การเงนิ และภาษี และ กลุ่มวชิา
กฎหมายว่าดว้ยการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสาร มวีตัถุประสงคท์ีพ่ฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ีมี
สตปัิญญาความสามารถ และมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถน าความรูท้ี่ได้จากการเรยีนน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิ โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนั สรา้งองคค์วามรูโ้ดยการเรยีนรูก้รณศีกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

1.3    วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.3.1 เพื่อสรา้งบณัฑติให้เป็นผูม้คีวามเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกจิดา้นใดด้านหนึ่ง

โดยเฉพาะ 
1.3.2 เน้นกระบวนการจดัการการเรยีนการสอน ให้ผู้เรยีนมทีกัษะและความรูเ้ฉพาะ

ทาง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชพี 
1.3.3 มุง่มัน่พฒันาบณัฑติใหม้คีวามรูคู้่คุณธรรม และมจีรรยาบรรณในวชิาชพี 

 
 

 
 

 

 



8 
 

2.แผนพฒันาปรบัปรงุ 
แผนพฒันาหลกัสตูรในระยะ 5 ปี นบัแต่เปิดหลกัสตูร  
แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ 

หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรบัปรงุหลกัสตูรสาขาวชิา
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ
สกอ.  ภายในระยะ 5 ปี 

ตดิตามและประเมนิหลกัสตูร
อยา่งสม ่าเสมอ 

1. 1. เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร 
2. รายงานผลการประเมนิ

ตนเองของหลกัสตูร 

2. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดงาน 

ตดิตามการเปลีย่นแปลงตาม
ความตอ้งการของหน่วยงาน 
องคก์ร และสถานประกอบการ 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจ           

ของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

3. ส่งเสรมิการเรยีนการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

1. ส่งเสรมิการประเมนิผลทีเ่น้น
การพฒันาผูเ้รยีน 

2. จดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรที่

เน้นทกัษะการเรยีนรู ้5 ดา้น

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 1.จ านวนรายวชิาทีใ่ชก้าร  

ประเมนิผลทีเ่น้นพฒันาการของ

ผูเ้รยีน 

2. ผลการประเมนิการมสี่วนรว่ม

ของผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนการ

สอน กจิกรรมทางวชิาการและ

กจิกรรมอื่นๆของหลกัสตูร 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 
1. ระบบจดัการศึกษา 

1.1 ระบบการศึกษา  
เป็นแบบทวภิาค 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
มกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการประจ า
หลกัสตูร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม่ ี 
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2. การด าเนินการหลกัสตูร 
2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคตน้  เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
ภาคปลาย เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
1. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรดีา้นนิตศิาสตร ์

 2. ในกรณทีีไ่มต่รงตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการ     
              บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาโดยค านึงถงึมาตรฐานการศกึษา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรบัตวัในการเรยีนเป็นเรือ่งการจดัสรรเวลาในการท างานและการเรยีนให ้
เหมาะสม เนื่องจากนกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาทีท่ างานควบคู่กบัการศกึษาต่อ 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3        
กลยทุธใ์นการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการปรบัตวัในการเรยีนของนกัศกึษาโดย
มอีาจารยท์ีป่รกึษาและนกัศกึษารุน่พีใ่หค้ าแนะน า 

2.5      ระบบการศึกษา 
     ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีน ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ย

 การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2553(ภาคผนวก ก.) 
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั           

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
 พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก) และหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั
 เรือ่งหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่ระบบการศกึษาในระบบ 
 พ.ศ.2545  
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3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร   36 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
       แผน ก.2             วิทยานิพนธ์    36        หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาแกน        6 หน่วยกติ 
2. หมวดวชิาเฉพาะ  

- วชิาเอกบงัคบั      12 หน่วยกติ 
- วชิาเอกเลอืก        6      หน่วยกติ 

3. วทิยานิพนธ ์       12 หน่วยกติ 
 แผน ข                 ไม่มีวิทยานิพนธ์    36       หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาแกน        6 หน่วยกติ 
2. หมวดวชิาเฉพาะ       

- วชิาเอกบงัคบั                                                     12 หน่วยกติ 
- วชิาเอกเลอืก       12      หน่วยกติ 

     3.   การคน้ควา้อสิระ                 6      หน่วยกติ 
3.1.3     รหสัวิชาและรายวิชา 

               3.1.3.1 รหสัวิชา 
รายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรฯ จะมรีหสัน าหน้าชื่อวชิาโดยใชแ้ทนดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข 

และมคีวามหมายดงันี้ 
LW      หมายถงึ    วชิาทีร่บัผดิชอบโดยคณะนิตศิาสตร ์
เลขหลกัรอ้ย 5      หมายถงึ วชิาในระดบับณัฑติศกึษา 
เลขหลกัสบิและหลกัหน่วยเป็นล าดบัวชิาตัง้แต่ 01-99 โดยจดัแบ่งรหสัวชิาดงันี้ 

   01-09       หมายถงึ    หมวดวชิาปรบัพืน้ฐาน 
   11-19       หมายถงึ    หมวดวชิาแกน 
   21-39       หมายถงึ    หมวดวชิาเอกกลุ่มกฎหมาย ตลาดทุน การเงนิ  
                                                            และภาษ ี

41-59       หมายถงึ    หมวดวชิาเอกกลุ่มกฎหมายการหลอมรวมสื่อ     
                             และเทคโนโลยกีารสื่อสาร   

   91-99       หมายถงึ    หมวดวชิาพเิศษ 
           เลขหลกัรอ้ย 6     หมายถงึ    รายวชิาทีต่อ้งท าการคน้ควา้อสิระ เช่นวทิยานิพนธ ์ 

         การศกึษาคน้ควา้อสิระ เป็นตน้ 
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3.1.3.2 รายวิชา 
1) หมวดวิชาปรบัพ้ืนฐาน (ไม่มีหน่วยกิต) 
 ผู้ที่ผ่านการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสูตรต้องลงเรยีนวชิาปรบัพื้นฐาน
ซึ่งคณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจ าสาขาวชิาเป็นผู้ก าหนด  การเรยีนวชิานี้ไม่นับ
หน่วยกติและมกีารวดัผลเป็น  
 S (Satisfactory)  = ผ่านเกณฑ ์
 U (Unsatisfactory)  = ไม่ผ่านเกณฑ์ 
วชิาปรบัพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกติ) 

รหสั  รายวิชา 
LW501  ระเบยีบวธิวีจิยัทางนิตศิาสตร ์ 

(Legal Research Methodology) 
 
2) หมวดวิชาแกน (6 หน่วยกิต)  
นักศกึษาต้องลงเรยีนวชิาแกนจ านวน 6 หน่วยกติ โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงเรยีน

วชิา LW 511 กฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการแขง่ขนัทางการคา้ และเลอืกเรยีน 
          วชิา LW 512 สมัมนากฎหมายเกี่ยวกบัตลาดทุน การเงนิ และภาษี ส าหรบันักศกึษากลุ่มวชิา
กฎหมายตลาดทุน การเงนิ และภาษ ี 

วชิา LW513 สมัมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การสื่อสาร และ 
โทรคมนาคม ส าหรบันกัศกึษากลุ่มวชิากฎหมายการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยกีารสื่อสาร 
 
รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LW511 กฎหมายป้องกนัการผกูขาดและ                                     3(3-0-6)  - 
          การแขง่ขนัทางการคา้ 
          (Monopoly and Competition Law) 
LW512 สมัมนากฎหมายเกี่ยวกบัตลาดทุน การเงนิ และภาษ ี

(Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax)     3(3-0-6)  - 
LW513 สมัมนากฎหมายการหลอมรวมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ        3(3-0-6)  - 
          การสื่อสาร และโทรคมนาคม 
          (Seminar in Law on Convergence Technology,  
          Communication and Telecommunication)  
 
 
 



12 
 

3) หมวดวิชาเอกเฉพาะ 
 

กลุ่มวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี  
(Law on Capital Market, Finance, and Tax) 

 
  วชิาเอกบงัคบั (12 หน่วยกติ) 
รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LW521 กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์ ัน้สงู       3(3-0-6)              - 
          (Advanced Securities and Securities Exchange Law)  
LW522 กฎหมายเกีย่วกบัการเงนิการธนาคารขัน้สงู       3(3-0-6)              - 
          (Advanced Banking and Finance Law)  
LW523 กฎหมายและนโยบายการคลงัสาธารณะ                          3(3-0-6)              - 
          (Law and Policy on Public Finance)  
LW524 การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกเกีย่วกบัการคา้และการลงทุน 
          ระหว่างประเทศ  
          (Alternative Dispute Resolution in International trade      3(3-0-6)               - 
          and Investment)  

 
     วชิาเอกเลอืก (6 /12 หน่วยกติ) 

- ส าหรบัผูเ้ลอืกเรยีนแผน ก 2 วทิยานิพนธ ์ใหเ้ลอืกเรยีน 6 หน่วยกติ 
- ส าหรบัผูเ้ลอืกเรยีนแผน ข การคน้ควา้อสิระใหเ้ลอืกเรยีน 12 หน่วยกติ 

 
รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LW525 สมัมนากฎหมายภาษนีิตบิุคคลและการวางแผนภาษ ี           3(3-0-6)       - 
          (Seminar in Corporate Tax Law and Tax Planning)  
LW526 กฎหมายภาษอีากรระหว่างประเทศขัน้สงู            3(3-0-6)                - 
          (Advanced International Tax Law)  
LW527 กฎหมายภาษอีากรเกีย่วกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์               3(3-0-6)                - 
          (Tax Law for Real Estate Business)  
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รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW528 กฎหมายภาษศุีลกากรและสรรพสามติส าหรบั                       3(3-0-6)                - 
          ธุรกจิระหว่างประเทศขัน้สงู  
          (Advanced Custom and Excise Tax Law   
          for International Business)   
LW529 กฎหมายลม้ละลายขัน้สงู            3(3-0-6)                - 
          (Advanced Bankruptcy Law)  
LW530 สมัมนากฎหมายการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร                       3(3-0-6)                - 
          (Seminar on Reorganization Law)  
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัการจดัการ                       3(3-0-6)                -  
          สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจสิตกิส ์
          (Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation  
          and Logistics)   
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัการจดัการ                        3(3-0-6)                 - 
          สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and  
           Communication Technology)  
LW533 กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคทางการเงนิ            3(3-0-6)              - 
          (Financial Consumer Protection Law)  
LW534 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ            3(3-0-6)                 - 

(Anti-Money Laundering Law)  
LW535 กฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องสถาบนัการเงนิ    3(3-0-6)                  -  
          (Compliance for Financial Institutions)  
LW536 สมัมนาปัญหากฎหมายการคุม้ครองผูบ้รโิภค                         3(3-0-6)                  - 
 (Seminar on Legal Issues of Consumer Protection) 
LW537 กฎหมายสญัญาและละเมดิขัน้สงู                        3(3-0-6)                  - 
            (Advanced Contract Law and Tort Law) 

LW538 กฎหมายองคก์รธุรกจิขัน้สงู                                         3(3-0-6)                  - 
           (Advanced Business Organization Law) 
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กลุ่มวิชากฎหมายการหลอมรวมส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร 
 

                 วชิาเอกเลอืก (6/12 หน่วยกติ) 
- ส าหรบัผูเ้ลอืกเรยีนแผน ก 2 วทิยานิพนธ ์ใหเ้ลอืกเรยีน 6 หน่วยกติ 
- ส าหรบัผูเ้ลอืกเรยีนแผน ข การคน้ควา้อสิระใหเ้ลอืกเรยีน 12 หน่วยกติ 

 

รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 

                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 

LW524 การระงบัขอ้พพิาททางเลอืกเกีย่วกบัการคา้และ                     3(3-0-6)                 - 
          การลงทุนระหว่างประเทศ 
          (Alternative Dispute Resolution in International trade  
          and Investment) 
LW529 กฎหมายลม้ละลายขัน้สงู                             3(3-0-6)      - 
 (Advanced Bankruptcy Law)  

LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัการจดัการ                       3(3-0-6)                 - 
          สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
          (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and  
           Communication Technology) 
LW536 สมัมนาปัญหากฎหมายการคุม้ครองผูบ้รโิภค                         3(3-0-6)                  - 
 (Seminar on Legal Issues of Consumer Protection) 
LW 537 กฎหมายสญัญาและละเมดิขัน้สงู                        3(3-0-6)                  - 
            (Advanced Contract Law and Tort Law) 

LW 538 กฎหมายองคก์รธุรกจิขัน้สงู                                         3(3-0-6)                  - 
           (Advanced Business Organization Law) 

LW545 กฎหมายธุรกจิกฬีาและธุรกจิบนัเทงิขัน้สงู           3(3-0-6)                 - 
          (Advance Sport and Entertainment Business Law)  
LW546 สมัมนาปัญหากฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิ MICE    3(3-0-6)                - 
          (Seminar on Legal Issue of MICE Business)   
LW547 กฎหมายเกีย่วกบัการกระท าความผดิทางคอมพวิเตอร ์            3(3-0-6)                - 
          (Cybercrime Law)  
LW548 สมัมนากฎหมายไซเบอร ์                                                3(3-0-6)                - 
          (Seminar on Cyber Law)  
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4) หมวดวิชาพิเศษ 
ส าหรบันกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสอบผูช้่วยผูพ้พิากษา นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกเรยีนวชิาใน

หมวดวชิาพเิศษเพิม่อกี 1 วชิา จ านวน 3 หน่วยกติ 
รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LW591 กฎหมายอาญาขัน้สงู              3(3-0-6)                - 
           (Advanced Criminal Law)  
LW592 กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกจิขัน้สงู                   3(3-0-6)                - 

    (Advanced Economic Crime Law)  
 
 

5) หมวดวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
รหสั   รายวิชา                     จ านวนหน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
                                                                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LW600 วทิยานิพนธ ์              12(0-0-36)             - 
           (Thesis)  
LW601 การศกึษาคน้ควา้อสิระ               6(0-0-18)             - 
 (Independent Study) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
แผน ก. แบบ ก.2  มีวิทยานิพนธ ์

รหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ขัน้ปีท่ี 1 ภาคต้น  

LW501 ระเบยีบวธิวีจิยัทางนิตศิาสตร ์ - 
LW511 กฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการแข่งขนัทางการคา้ 3(3-0-6) 
LW... วชิาเอกบงัคบั 1 3 
LW... วชิาพเิศษ 3 

รวม 6/9 
ขัน้ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

LW... วชิาเอกบงัคบั 2 3 
LW... วชิาเอกบงัคบั 3 3 
LW... วชิาเอกบงัคบั 4 3 

รวม 9 
ขัน้ปีท่ี 2 ภาคต้น 

LW... สมัมนา... 3(3-0-6) 
LW... วชิาเอกเลอืก 1 3 
LW... วชิาเอกเลอืก 2 3 

รวม 9 
ขัน้ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

LW600 วทิยานิพนธ ์ 12 
รวม 12 

รวมทัง้สิน้ 36/39* 
 
*ส าหรบันกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสอบผูช้่วยผูพ้พิากษา จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในหมวดวชิา
พเิศษ 1 วชิา  
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แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ขัน้ปีท่ี 1 ภาคต้น 
LW501 ระเบยีบวธิวีจิยัทางนิตศิาสตร ์ - 
LW511 กฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการแข่งขนัทางการคา้ 3(3-0-6) 
LW... วชิาเอกบงัคบั 1 3 
LW... วชิาพเิศษ 3 

 รวม  6/9 
ขัน้ปีท่ี 1 ภาคปลาย 

LW... วชิาเอกบงัคบั 2 3 
LW... วชิาเอกบงัคบั 3 3 
LW... วชิาเอกบงัคบั 4 3 
LW... วชิาเอกเลอืก 1 3 

รวม 12 
ขัน้ปีท่ี 2 ภาคต้น 

LW... สมัมนา... 3(3-0-6) 
LW... วชิาเอกเลอืก 2 3 
LW... วชิาเอกเลอืก 3 3 
LW... วชิาเอกเลอืก 4 3 

รวม 12 
ขัน้ปีท่ี 2 ภาคปลาย 

LW601 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 6 
รวม 6 

รวมทัง้สิน้ 36/39* 
 

*ส าหรบันกัศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสอบผูช้่วยผูพ้พิากษา จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในหมวดวชิา
พเิศษ 1 วชิา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
3.1.5.1 หมวดวิชาปรบัพ้ืนฐาน 
LW501 ระเบียบวิธีวิจยัทางนิติศาสตร ์  
 (Legal Research Methodology) 
 หลักและวิธีการวิจยัทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้ถึงขัน้ตอนและกระบวนการวิธีการวิจยั อัน
ประกอบดว้ยการเขยีนโครงการ การวจิยัเชงิคุณภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณ วธิกีารวเิคราะห ์และการเสนอ
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมมติฐานการวิจัย 
แนวความคิดทฤษฎีที่จะใช้ประกอบการวจิยั นอกจากนี้ยงัมกีารสอดแทรกภาษาองักฤษส าหรบันั ก
กฎหมาย โดยการเรยีนจากบทความกฎหมายภาษาองักฤษของแต่ละสาขาวชิา 
 
3.1.5.2 หมวดวิชาแกน 

 
LW511 กฎหมายป้องกนัการผกูขาดและการแข่งขนัทางการค้า                                      3(3-0-6) 
 (Monopoly and Competition Law) 
 ทฤษฎีที่มาและแนวคดิในการเข้าแทรกแซงของรฐัในการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกิจของ
เอกชน โดยการตรากฎหมายป้องกนการผูกขาดและการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรมทางการผลติและการค้า 
มาตรการทางกฎหมายทีป่ระเทศต่างๆ ใชใ้นการควบคุมการผกูขาดและกดีกนัทางการคา้ 
 
LW512 สมัมนากฎหมายเก่ียวกบัตลาดทุน การเงิน และภาษี 3(3-0-6) 
 (Seminar in Law on Capital Market, Finance, and Tax) 
 การวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาและปัญหาในทางทฤษฎีและปฏิบตัิเกี่ยวกับกฎหมาย
เกีย่วกบัตลาดทุน การเงนิ และภาษเีพื่อเสนอประเดน็ปัญหาและแลกเปลีย่นความเหน็ 
 
LW513 สมัมนากฎหมาย การหลอมรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร              3(3-0-6) 
             และโทรคมนาคม  
 (Seminar in Law on Convergence Technology,  
             Communication and Telecommunication)  
 การวเิคราะหแ์ละอภปิรายกรณศีกึษาและปัญหา ในทางทฤษฎแีละปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักฎหมาย
และนโยบายสื่อและการสื่อสารในยคุดจิทิลัเพื่อเสนอประเดน็ปัญหาและแลกเปลีย่นความเหน็ 
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3.1.5.3 หมวดวิชาเอกเฉพาะ  
                     กลุ่มวิชากฎหมายตลาดทุน การเงิน และภาษี  

วชิาเอกบงัคบั 
 

LW521 กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์ัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Securities and Securities Exchange Law)   
 รูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการด าเนินงานและการก ากับดูแลตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศและ
ต่างประเทศ  และกรณศีกึษาทีน่่าสนใจ 
 
LW522 กฎหมายเก่ียวกบัการเงินการธนาคารขัน้สูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Banking and Finance Law) 
 แนวคดิและทฤษฎกีฎหมายการเงนิและการธนาคารในมุมมองของ นักการเงนิและการธนาคาร  
มมุมองของนักธุรกจิ ลูกคา้ รฐั กรณีศกึษาระหว่างธนาคารกบัภาคธุรกจิ นโยบายการควบคุมกจิการของ
สถาบนัการเงนิ กฎเกณฑร์ะหว่างประเทศ เช่น การฟอกเงนิ การแลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างประเทศ และ
การปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องสถาบนัการเงนิ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกบการจดัตัง้องคก์ร การส่งเสรมิ 
การก ากับดูแลและการด าเนินงานของสถาบันการเงนิ กิจการที่ส าคญัและการหาผลประโยชน์ของ
สถาบนัการเงนิ ผลกระทบของสภาวะการเงนิระหว่างประเทศต่อการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ 
กฎหมายเกีย่วกบัการปรวิรรตเงนิตราและกฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองเงนิฝาก 
 
LW523 กฎหมายและนโยบายการคลงัสาธารณะ 3(3-0-6) 
 (Law and Policy on Public Finance)            
 ทฤษฎกีารคลงัสาธารณะและนโยบายภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวธิกีารงบประมาณ การจดัสรรรายได้
ของภาครฐั และนโยบายภาษี การคนืภาษ ีสทิธปิระโยชน์ทางภาษี การปฏริปูภาษี แนวทางปฏบิตัทิาง
ภาษเีพื่อประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
LW524 การระงบัข้อพิพาททางเลือกเก่ียวกบัการค้า 3(3-0-6) 
             และการลงทุนระหว่างประเทศ  
              (Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)   
 รปูแบบและวธิกีารระงบัขอ้พพิาทในรูปแบบต่างๆ อาทเิช่น การประนีประนอมยอมความ การ
ไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ ฯลฯ โดยศกึษาเกี่ยวกบั กฎหมาย และขอ้ตกลงในระดบัระหว่างประเทศ 
เช่น New York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้การศึกษาเกี่ยวกับ
กรณีทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาท ศกึษาทฤษฎแีละแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาท 
ทัง้ในเรือ่งการเตรยีมท าคด ีการเตรยีมการ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 
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 วชิาเอกเลอืก 
 

LW525 สมัมนากฎหมายภาษีนิติบคุคล และการวางแผนภาษี           3(3-0-6) 
 (Seminar in Corporate Tax and Tax Planning) 
 การวเิคราะห์และอภปิรายกรณีศกึษาและปัญหาในทางปฏบิตัทิางภาษีเงนิได้นิตบิุคคลในกรณี
ต่าง รวมถงึประเดน็ปัญหาภาษีเงนิได้นิตบิุคคลที่ส าคญัในปัจจุบนัที่เกดิขึน้ในประเทศไทยและประเทศ
อื่นๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจวงจรภาษอีากรทัง้ระบบ ไดแ้ก่ ภาษทีางตรง เช่น ภาษเีงนิได ้ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย 
และภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สามารถน าช่องว่างและแง่มุมของภาษีมาวางแผนให้
ประหยดัภาษมีากทีสุ่ด 

 
LW526 กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced International Tax Law)    
 การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษีที่ใช้ส าหรบัธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินทางภาษีส าหรบัธุรกจิระหว่างประเทศ อนัได้แก่ แนวคดิทฤษฎ ี
และโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจดัเก็บภาษีเงนิได้ระหว่างประเทศ  และ
แนวทางปฏบิตัทิางภาษขีองธุรกจิขา้มชาต ิตลอดจนศกึษาหลกัการและวธิปีฏบิตั ิเพื่อแก้ไขปัญหาภาระ
ภาษซี ้าซอ้นจากธุรกจิระหว่างประเทศ แนวทางการตคีวามในเงนิไดแ้ต่ละประเภท (เงนิปันผล ผลไดจ้าก
ทุน ก าไรธุรกจิ ค่าบรกิารส่วนบุคคล ฯลฯ) ของอนุสญัญาภาษีซ้อนที่ส าคญัแต่ละฉบับ จากค าวนิิจฉัย
ของกรมสรรพากร และศาลฎีกา และภาระภาษีกรณีอื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิระหว่างประเทศ 
วสิาหกจิในเครอืเดยีวกนั และบรรษทัขา้มชาต ิ
 
LW527 กฎหมายภาษีอากรเก่ียวกบัธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์ 3(3-0-6) 
 (Tax Law for Real Estate Business) 
 ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัติลอดจนประเดน็ปัญหาเกี่ยวกบักฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกบัทีด่นิและสิง่
ปลูกสร้างในประเทศ ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีและค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์การวางแผนภาษสี าหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์  
   
LW528 กฎหมายภาษีศลุกากรและสรรพสามิตส าหรบัธรุกิจระหว่างประเทศขัน้สงู  3(3-0-6) 
 (Advanced Custom and Excise Tax Law for International Business) 
 กฎหมายศุลกากรและสรรพสามติ การใชก้ลไกทางภาษีตลอดจนปัญหาในทางปฏบิตัขิองกลไก
ทางภาษสี าหรบักจิการอุตสาหกรรมส าหรบัผูป้ระกอบการไทยและผูป้ระกอบการต่างประเทศในประเทศ
ไทย การศกึษาขอ้ตกลงการคา้ระหว่างประเทศในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษศุีลกากรและการคา้ระหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ WTO ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN Economic Community (AEC)  
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LW529 กฎหมายล้มละลายขัน้สงู 3(3-0-6)  
 (Advanced Bankruptcy Law) 
 มาตรการลม้ละลายและการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมาย ในประเทศเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของ
ต่างประเทศ อาทเิช่น หลกัการสภาวะพกัการช าระหนี้  การจดัหา ด าเนินการฟ้ืนฟูกจิการ การควบคุม
กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ การสิน้สุดของการฟ้ืนฟูกจิการ รวมถงึกรณีศกึษาทีน่่าสนใจเกี่ยวกบักฎหมาย
ลม้ละลายและฟ้ืนฟูกจิการ 
 
LW530 สมัมนากฎหมายการปรบัปรงุโครงสร้างองคก์ร  3(3-0-6) 
 (Seminar on Reorganization Law)       
 ลกัษณะกิจการที่จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงโครงสรา้งกจิการ รวมทัง้ทางเลอืกอื่นๆ การศึกษา
รปูแบบ และขัน้ตอนการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร ระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึ
การศกึษาเกี่ยวกบัการควบรวมกจิการ การขายหุ้นของผู้ถอืหุ้น รวมทัง้การศกึษาผลกระทบที่เกดิจาก
การปรบัปรงุโครงสรา้งกจิการ 
 
LW531 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกบัการจดัการ                            3(3-0-6) 
             สาธารณูปโภค 1: การขนส่งและโลจิสติกส ์
             (Law and Economics of Public Utilities 1: Transportation  

  and Logistics)    
การขนส่งและโลจสิติกส์    ข้อพิจารณาทางธุรกจิในการพฒันาโครงการลงทุนการขนส่ง และ 

โลจสิตกิส์ รวมทัง้การศึกษาหลกัการทางกฎหมายและทางการเงนิที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาโครงการ
ลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นกฎหมายในการจดัโครงสรา้งการลงทุน
และการจดัหาเงนิสนับสนุนโครงการทัง้จากแหล่งเงนิกู้และจากรฐั สญัญาทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการพฒันาการ
ขนส่งและโลจสิตกิส ์
 
LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกบัการจดัการ                             3(3-0-6)             
             สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
             (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and Communication 
 Technology)  

การสื่อสารและโทรคมนาคม ขอ้พจิารณาทางธุรกจิในการพฒันาโครงการการจดัการการสื่อสาร 
และโทรคมนาคม รวมทัง้การศึกษาหลกัการทางกฎหมายและทางการเงนิที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
โครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประเดน็กฎหมายในการจดัโครงสรา้งการ
ลงทุนและการจดัหาเงนิสนับสนุนโครงการทัง้จากแหล่งเงนิกู้และจากรฐัสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พฒันาการจดัการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
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LW533 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน  3(3-0-6) 
           (Financial Consumer Protection Law) 
 การใหบ้รกิารทางการเงนิของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้ง แนวคิด ทฤษฎ ี
และหลกักฎหมายเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค กฎหมายคุม้ครองเงนิฝาก กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล การก ากบัดแูลของทางการและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ลกัษณะและประเภทของการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารทางการเงนิ การจดัตัง้สถาบนัหรอืศูนยค์ุม้ครองผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารทางการเงนิ 
ปัญหาทางทฤษฎ ีและทางปฏบิตัใินปัจจุบนัทีเ่กดิขึน้ทัง้ในประเทศและในเชงิเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศ 
 
LW534 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน        3(3-0-6) 
 (Anti-Money Laundering Law)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 แนวคดิของอาชญากรรมทางการเงนิ ลกัษณะและรปูแบบของการฟอกเงนิ หลกักฎหมายและ
การก ากบัดูแลขององค์กรก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ
อาชญากรทางการเงนิทัง้ในประเทศและเชงิเปรยีบเทยีบต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ภาระหน้าที่ของสถาบันการเงนิภายใต้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ เช่น การรายงานธุรกรรม การตรวจสอบและตดิตาม การเก็บรวบรวมเอกสาร
ทางการเงนิของลกูคา้ รวมถงึศกึษาวเิคราะหปั์ญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั 
 
LW535 กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องสถาบนัการเงิน 3(3-0-6) 
       (Compliance for Financial Institutions) 
 แนวคดิ ทฤษฎแีละหลกัการของการก ากบัดูแลของทางการ ประวตัคิวามเป็นมาของการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของสถาบนัการเงนิ  องค์กรก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิ การประกอบธุรกิจทางการเงนิ
ภายใต้กฎหมายธุรกิจสถาบนัการเงนิ กฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายประกนัภยั 
กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงนิ กฎหมายข้อมูลเครดิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศ 
ระเบยีบค าสัง่ต่างๆขององคก์ารก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง เช่นการก ากบัดูแลเงนิกองทุนตามมาตรฐานของ 
Basel การก ากบัดูแลเจา้หนี้รายใหญ่ การบรกิารทางการเงนิอิเล็กทรอนิกส์ การก ากบัดูแลความเสี่ยง
ด้านต่างๆ การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์และการประกันภยั รวมถึงการศึกษาปัญหา
ในทางปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั 
 
LW536 สมัมนาปัญหากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค                                               3(3-0-6) 
 (Seminar on Legal Issues of Consumer Protection) 
 การวเิคราะหแ์ละอภปิรายกรณีศกึษาและปัญหาในทางปฏบิตัใินเรื่องการคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น 
การใช้บตัรเครดติ บตัรสมาชกิ การส่งเสรมิการขาย การโฆษณา การศกึษาค าพพิากษา ค าตดัสนิของ
ศาลแพ่ง ศาลปกครอง การน าหลกักฎหมายว่าด้วยละเมดิมาปรบัใช้กบักฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคใน
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เรื่องที่เกี่ยวกบัความรบัผดิอนัเกดิจากการช ารุด บกพร่องของสนิค้า สิง่แวดล้อม และปัญหาการบังคบั
กฎหมายใชก้บับรบิทของสงัคมไทย 
หมายเหตุ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ปรบัปรุงเลก็น้อย) กลุ่มวชิากฎหมายตลาดทุน การเงนิ และภาษ ี
เพิม่รายวชิาเอกเลอืก 
 
LW537   กฎหมายสญัญาและละเมิดขัน้สงู                    3(3-0-6) 
               (Advanced Contract Law and Tort Law)     
               แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกักฎหมายสญัญาว่าดว้ยการเกดิของสญัญา การเกดิขึน้ของค าเสนอ
และค าสนอง และการบงัคบัใชส้ญัญาในบรบิทของธุรกจิในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่สญัญาร่วมค้า
ระหว่างประเทศ และสญัญาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลกักฎหมายละเมดิและความรบัผิด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรบัผดิทีเ่กดิจากการละเมดิในเรือ่งความรบัผดิอนัเกดิจากการช ารดุบกพรอ่งของ
สนิค้าและความรบัผดิที่เกี่ยวเนื่องกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค อาทเิช่น การเอาเปรยีบผู้บรโิภคจากการ
ส่งเสรมิการขาย การโฆษณา และกรณอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง    
      
LW538   กฎหมายองคก์รธรุกิจขัน้สงู                                       3(3-0-6) 
              (Advanced Business Organization Law) 
          แนวคดิ ทฤษฎี และหลกักฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกจิในยุคปัจจุบนัที่มนีัยส าคญัต่อเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรธุรกิจที่ถูกก ากบัดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการพลงังาน และบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน หลกัธรรมาภบิาล รวมถงึหลกักฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมกจิการ การควบรวมกจิการขา้มชาต ิความสมัพนัธท์างกฎหมายระหว่างกจิการทีท่ าการ
ควบรวมและกิจการที่ถูกควบรวม ในเรื่องหุ้นส่วน อ านาจบรหิาร การจ้างงาน และภาษีในมิติของ
กฎหมายเศรษฐกจิต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้            
    

กลุ่มวิชากฎหมายการหลอมรวมส่ือและเทคโนโลยีการส่ือการ 
          วชิาเอกบงัคบั 
 
LW541 กฎหมายว่าด้วยส่ือและการส่ือสารสากลขัน้สงู  3(3-0-6) 
 (Advanced on Global Media and Communication Law)  
 บทบาทของสื่อและการสื่อสารสากลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะทัง้ในระดับท้องถิ่น 
ระดบัชาต ิและระดบัสากล ทฤษฎดี้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ก้าวหน้าและเผยแพร่ไปอย่างกวา้งขวาง
ทัว่โลก การประเมนิและวิจารณ์ทฤษฎีหลกัการดงักล่าวเพื่อปรบัใช้ในการวิจยัและการศึกษาตามที่
นกัศกึษาสนใจ 
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LW542 กฎหมายนโยบายส่ือและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 (Law on Media and Communication Policy) 
 กระบวนการการก ากบัดูแลบรกิารโทรคมนาคม โครงสรา้งกฎหมายในการก ากบัดูแลเครอืข่าย
การให้บรกิาร การออกใบอนุญาต และประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัการแข่งขนัทางการค้า และเครอืข่ายที่
เชื่อมโยงกันของผู้ให้บรกิารหลายราย เน้นศึกษาบริบทของการก ากับดูแลการหลอมรวมกันของ
เทคโนโลยกีารบรกิารโทรคมนาคม  
 
LW543 กฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา นวตักรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Intellectual Property, Innovation and Information Technology Law) 
 ทฤษฎีและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครื่องหมายการค้า ความลบัทางการค้า โดยพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์ตาม
กฎหมายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ และปัญหาในการประยุกต์ใช้กับกรณีธุรกิจ
โทรคมนาคม และการสื่อสารของประเทศไทย ฝึกให้นักศึกษาได้มโีอกาสวเิคราะห์ปัญหา เรยีบเรยี ง 
แสดงออกในรปูแบบของรายงานเอกสาร 

  
LW544 กฎหมายขัน้สงูส าหรบัยคุดิจิทลั  3(3-0-6) 
 (Advanced Law in Digital Age) 
 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลสื่อลามก และสื่อที่มเีนื้อหารุนแรง กรอบ
นโยบายในเรื่องการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยแีละการก ากบัดูแล ความท้าทายของการก ากบัดูแลสื่อแนว
ใหม ่สื่อออนไลน์  โทรศพัทเ์คลื่อนที ่สื่อโทรทศัน์ กฎหมายทีก่ ากบัดูแลเนื้อหาของสื่อดจิทิลั และบทบาท
ของหน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผดิทางดิจทิลั อาทิเช่น ความผิดฐาน
ละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวั และการละเมดิลขิสทิธิ ์
 วชิาเอกเลอืก 
LW524 การระงบัข้อพิพาททางเลือก 3(3-0-6) 
             เก่ียวกบัการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
              (Alternative Dispute Resolution in International Trade and Investment)   
 รปูแบบและวธิกีารระงบัขอ้พพิาทในรูปแบบต่างๆ อาทเิช่น การประนีประนอมยอมความ การ
ไกล่เกลี่ย อนุญาโตตุลาการ ฯลฯ โดยศกึษาเกี่ยวกบั กฎหมาย และขอ้ตกลงในระดบัระหว่างประเทศ 
เช่น New York Convention, UNCITRAL Model Law, ICSID Convention รวมทัง้การศึกษาเกี่ยวกับ
กรณีทีน่่าสนใจเกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาท ศกึษาทฤษฎแีละแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการระงบัขอ้พพิาท 
ทัง้ในเรือ่งการเตรยีมท าคด ีการเตรยีมการ การเจรจาต่อรอง เป็นตน้ 
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LW532 กฎหมายและเศรษฐศาสตรเ์ก่ียวกบัการจดัการ                             3(3-0-6)             
             สาธารณูปโภค 2: เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
             (Law and Economics of Public Utilities 2: Information and  
             Communication Technology)   
 การสื่อสารและโทรคมนาคม ขอ้พจิารณาทางธุรกจิในการพฒันาโครงการการจดัการ 
การสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทัง้การศกึษาหลกัการทางกฎหมายและทางการเงนิทีเ่กีย่วของกบัการ
พฒันาโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประเดน็กฎหมายในการจดั
โครงสรา้งการลงทุนและการจดัหาเงนิสนับสนุนโครงการทัง้จากแหล่งเงนิกูแ้ละจากรฐัสญัญาทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัการพฒันาการจดัการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 
LW536 สมัมนาปัญหากฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค                                               3(3-0-6) 
 (Seminar on Legal Issues of Consumer Protection) 
 การวเิคราะหแ์ละอภปิรายกรณีศกึษาและปัญหาในทางปฏบิตัใินเรื่องการคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น 
การใช้บตัรเครดติ บตัรสมาชกิ การส่งเสรมิการขาย การโฆษณา การศกึษาค าพพิากษา ค าตดัสนิของ
ศาลแพ่ง ศาลปกครอง การน าหลกักฎหมายว่าด้วยละเมดิมาปรบัใช้กบักฎหมายคุ้มครองผู้บรโิภคใน
เรื่องที่เกี่ยวกบัความรบัผดิอนัเกดิจากการช ารุด บกพร่องของสนิค้า สิง่แวดล้อม และปัญหาการบังคบั
กฎหมายใชก้บับรบิทของสงัคมไทย 
 
LW545  กฎหมายธรุกิจกีฬาและธรุกิจบนัเทิงขัน้สงู  3(3-0-6) 
   (Advanced Sport and Entertainment Business Law)   
 กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิกฬีา และการเผยแพร่กฬีา การเจรจาต่อรองของกลุ่ม
นักกีฬา การกีดกันนักกีฬา การแพทย์ส าหรบันักกีฬา และสิทธทิางสื่อของนักกีฬา รวมถึงกฎหมาย
ลิขสิทธิแ์ละทรพัย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย เช่น สื่อ
สิง่พมิพท์ัง้ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละไมใ่ช่อเิลก็ทรอนิกส ์โทรทศัน์ ภาพยนตร ์และดนตร ี  
 
LW546  สมัมนาปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธรุกิจ MICE 3(3-0-6) 
  (Seminar on Legal Issue of MICE Business) 
  การวเิคราะห ์แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เกี่ยวกบักฎหมาย กรณีศกึษา และประเดน็ทีน่่าสนใจที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิการจดัประชุมบรษิทัขา้มชาต ิการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การประชุมนานาชาต ิและ
การจดันิทรรศการ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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LW547    กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์     3(3-0-6) 
               (Law of Computer-Related Crimes) 
        
              ศกึษา ทฤษฎีและหลกักฎหมายเกี่ยวขอ้งกบัอาชญากรรมบนระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
(หรอือาชญากรรมไซเบอร)์ และการใชค้อมพวิเตอรใ์นการกระท าความผดิในรปูแบบต่างๆ โดยศกึษาทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เช่น ของสหรฐัอเมรกิา สหราช
อาณาจกัร และออสเตรเลีย เป็นต้น รวมไปถึงศึกษากฎหมายในระดับระหว่างประเทศ อันได้แก่ 
Convention of Cybercrime 2001 ของ Council of Europe      
 
LW548   กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละไซเบอร ์        3(3-0-6)                 
      (Computer and Cyber Laws) 
  
             ศึกษาทฤษฎี หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนิติกรรมทางแพ่งบนเครือข่าย
คอมพวิเตอรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัพาณิชยกรรมและธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ การคุ้มครองทรพัยส์นิทางปัญญา
บนอนิเทอรเ์น็ตเป็นต้น ทัง้ในส่วนของประเทศไทย ต่างประเทศ และในระดบัระหว่างประเทศ นโยบาย
สาธารณะทีเ่ป็นวตัถุประสงคใ์นการก ากบัดูแล ความทา้ทายใหม่ๆทีอ่นิเทอรเ์น็ตน ามาซึง่การตคีวามใหม่
หรอืการพจิารณาใหมซ่ึง่เนื้อหาและวธิกีารบงัคบัใชก้ฎหมายและการก ากบัดแูลของภาครฐัในหลากหลาย
ประเดน็ รวมถงึแนวความคดิในกฎหมายว่าดว้ยดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
 
หมายเหตุ หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 (ปรบัปรุงเลก็น้อย) กลุ่มวชิากฎหมายกฎหมายการหลอมรวมสื่อ
และเทคโนโลยกีารสื่อสาร เพิม่รายวชิาเอกเลอืก 
 
LW529   กฎหมายล้มละลายขัน้สูง                                                                                    3(3-0-6)
   (Advanced Bankruptcy Law)  
            มาตรการลม้ละลายและการฟ้ืนฟูกจิการตามกฎหมาย ในประเทศเปรยีบเทยีบกบักฎหมายของ
ต่างประเทศ อาทเิช่น หลกัการสภาวะพกัการช าระหนี้ การจดัหา ด าเนินการฟ้ืนฟูกจิการ การควบคุม
กระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ การสิน้สุดของการฟ้ืนฟูกจิการ รวมถงึกรณีศกึษาทีน่่าสนใจเกี่ยวกบักฎหมาย
ลม้ละลายและฟ้ืนฟูกจิการ 
 
LW537 กฎหมายสญัญาและละเมิดขัน้สงู                    3( 3-0-6)                
   (Advanced Contract Law and Tort Law)     
           แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกักฎหมายสญัญาว่าดว้ยการเกดิของสญัญา การเกดิขึน้ของค าเสนอและ
ค าสนอง และการบงัคบัใช้สญัญาในบรบิทของธุรกิจในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่สญัญาร่วมค้า
ระหว่างประเทศ และสญัญาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหลกักฎหมายละเมดิและความรบัผิด 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรบัผดิทีเ่กดิจากการละเมดิในเรือ่งความรบัผดิอนัเกดิจากการช ารดุบกพรอ่งของ
สนิค้าและความรบัผดิที่เกี่ยวเนื่องกบัการคุ้มครองผู้บรโิภค อาทเิช่น การเอาเปรยีบผู้บรโิภคจากการ
ส่งเสรมิการขาย การโฆษณา และกรณอีื่นทีเ่กีย่วขอ้ง    
      
LW538   กฎหมายองคก์รธรุกิจขัน้สงู                                        3(3-0-6) 
               (Advanced Business Organization Law) 
            แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกักฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกจิในยุคปัจจุบนัทีม่นีัยส าคญัต่อเศรษฐกจิ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่องค์กรธุรกิจที่ถูกก ากบัดูแลในกิจการโทรคมนาคม กิจการพลงังาน และบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน หลกัธรรมาภบิาล รวมถงึหลกักฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมกจิการ การควบรวมกจิการขา้มชาต ิความสมัพนัธท์างกฎหมายระหว่างกจิการทีท่ าการ
ควบรวมและกิจการที่ถูกควบรวม ในเรื่องหุ้นส่วน อ านาจบรหิาร การจ้างงาน และภาษีในมิติของ
กฎหมายเศรษฐกจิต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้            
 
 

หมวดวิชาพิเศษ 
LW591 กฎหมายอาญาขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Criminal Law) 
 ทฤษฎี แนวคิด นโยบายในการก าหนดความรบัผิดทางอาญา โดยค านึงถึงสภาพสงัคมและ
พฤตกิรรมซึ่งนานาประเทศถอืว่าเป็นความผดิ ที่มปัีจจยัแตกต่างกันออกไป ตลอดจนเหตุผลของการ
สรา้งทฤษฎคีวามรบัผดิทางอาญา แนวความคดิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 
 
LW592 กฎหมายเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขัน้สงู    3(3-0-6) 

(Advanced Economic Crime Law) 
กฎหมายเกีย่วกบัการกระท าความผดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นความผดิเกีย่วกบัการเงนิ

การธนาคาร ความผดิเกี่ยวกบัภาษอีากร ความผดิเกีย่วกบัการคา้และการพาณิชย ์หน่วยงานทีท่ าหน้าที่
เกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
รวมถงึกรณศีกึษาทีน่่าสนใจของไทยและต่างประเทศ 
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หมวดวิชาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ 
 
LW600 วิทยานิพนธ ์                                                                                                   12 (0-0-36) 
 (Thesis) 
 นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ก ตอ้งจดัท าวทิยานิพนธแ์ละสอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์โดย
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวชิาที่จะศกึษาและไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษา 
วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตอ้งไดร้บัอนุมตัเิหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
 
LW601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6(0-0-18) 
 (Independent Study) 

นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ข ต้องจดัท ารายงานการคน้ควา้อสิระในขอบเขตสาขาวชิา
ที่ตนศึกษา โดยมอีาจารย์ที่ปรกึษาก ากบัดูแล และต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รบัการ
แต่งตัง้  
 
 


